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H0YRINGSBREV - HBYRINGSUTKAST 
-FORSKRIFT OM BAREKRAF'TIG SKOGBRUK 

Saksbeh. Morten Lysra Arkivkode: V80 
Utvalg Utv.sak nr Mstedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljra 0121105 20.10.2005 

Innstilling ti1 det faste utvalget for plansaker HTM 20.10.05 
1. As kommune er i hovedsak positivt innstilt ti1 Landbruks- og matdepartementets 

forslag ti1 "Forskrift om b~rekraftig skogbruk". 

Forskriftsforslaget gir skogeierne en oversikt over minstekrav ti1 miljrahensyn, 
foryngelse og hensyn knyttet ti1 innsekts- og soppskader p i  skog, og kommunene et 
redskap ti1 ii hindheve disse minstekravene. 

2. Forskriften barr likevel vEre mer presis i flere av bestemmelsene. Det er smlig behov 
for nerrnere avklaring ornkring bestemrnelsene i 5 2-2,2. ledd (hogst i omriider med 
miljarregistreringer) og 5 2-3, 1 .ledd (verdier i viktige livsmiljraer). 

Presisering bur skje uten at det i forskriften vises direkte ti1 Levende Skog-standardene 
($5 2-2 og 2-3), slik at bestemmelsene gjelder uavhengig av Levende Skog. 

3. Formuleringene i forskriftsforslaget om kantsoner (82-3,6. ledd) brar ogsi omarbeides, 
slik at den utbredte misforstielsen om at kantsoner skal st5 urrart ikke blir underbygget. 
I Follo er det viktig at kantsoner skjsttes, av hensyn ti1 biide biologisk mangfold, 
landskapsestetikk og jordbruket. 

Hovedutvalg for teknikk og miljes behandling 20.10.2005: 
Hiivard Steinsholt (SV)fremmet fnlnende forslag; ti1 nytt pkt. 4: 
Operative hensyn ti1 kulturminner i skog barr inn i sarnrne forskrift. 

Votering: 
Innstillingen med SV's tilleggspunkt ble vedtatt, 8 stemmer mot 1 (FrP). 

Hovedutvalg for teknikk og miljes vedtak 20.10.2005: 
1. As kommune er i hovedsak positivt innstilt ti1 Landbruks- og matdepartementets 

forslag ti1 "Forskrift om b~rekraftig skogbruk". 



Forskriftsforslaget gir skogeierne en oversikt over minstekrav ti1 milj~hensyn, 
foryngelse og hensyn knyttet ti1 innsekts- og soppskader p i  skog, og kommunene et 
redskap ti1 i hindheve disse minstekravene. 

2. Forskriften barr likevel vare mer presis i flere av bestemmelsene. Det er saerlig behov 
for narmere avklaring omkring bestemmelsene i $ 2-2,2. ledd (hogst i omrider med 
miljsregistreringer) og $ 2-3, 1 .ledd (verdier i viktige livsmilj~er). 

Presisering bsr skje uten at det i forskriften vises direkte ti1 Levende Skog-standardene 
( 5 8  2-2 og 2-3), slik at bestemmelsene gjelder uavhengig av Levende Skog. 

3. Formuleringene i forskriftsforslaget om kantsoner ($2-3,6. ledd) b0r ogsi omarbeides, 
slik at den utbredte misforstielsen om at kantsoner skal st5 ur0rt ikke blir underbygget. 
I Follo er det viktig at kantsoner skjattes, av hensyn ti1 bide biologisk mangfold, 
landskapsestetikk og jordbruket. 

4. Operative hensyn ti1 kulturminner i skog b0r inn i samrne forskrift. 

Rett utskrift 

Dato 26.10.2005 

GA Sander Marthinsen 
sekretar 

Kopi til: 
Ridmannen i As 
Landbruks- og matdepartementet - postboks 8007 Dep, 0030 Oslo 



AS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og milje Sak 0121105 

Utv.sak nr 0121105 
HIZIYRINGSBREV - HOYRINGSUTKAST - 
FORSKRIFT OM BBREKRAFTIG SKOGBRUK 

Saksbehandler: Morten Lyscr Arkivnr: V80 Saknr.: 05102826 
Utvalg Utv.sak nr Mstedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljcr 0121105 20.10.2005 

Innstilling ti1 det faste utvalget for plansaker 20.10.2005: 

Landbrukssjefens forslag ti1 uttalelse: 
As kommune er i hovedsak positivt innstilt ti1 Landbruks- og matdepartementets 
forslag ti1 "Forskrift om berekraftig skogbruk". 

Forskriftsforslaget gir skogeierne en oversikt over minstekrav ti1 miljahensyn, 
foryngelse og hensyn knyttet ti1 insekts- og soppskader pii skog, og kornmunene et 
redskap ti1 ii hiindheve disse minstekravene. 

Forskriften bar likevel vzre mer presis i flere av bestemmelsene. Det er sarlig behov 
for nzrmere avklaring omkring bestemmelsene i 5 2-2,2. ledd (hogst i omriider med 
miljaregistreringer) og 5 2-3, 1 .ledd (verdier i viktige livsmiljaer). 

Presiering bar skje uten at det i forskriften vises direkte ti1 Levende Skog-standardene 
($5 2-2 og 2-3), slik at besternmelsene gjelder uavhengig av Levende Skog. 

Fomuleringene i forskriftsforslaget om kantsoner (52-3,6. ledd) bar ogsii omarbeides, 
slik at den utbredte misforstiielsen om at kantsoner skal st& urart ikke blir underbygget. 
I Follo er det viktig at kantsoner skjmes, av hensyn ti1 biide biologisk mangfold, 
landsskapsestetikk og jordbruket. 

Per A. Kierulf I/ 
Riidmann Teknisk sjef 

Vedlegg som felger saken trykt: 
Utkast ti1 "Forskrift om berekraftig skogbruk" 
Landbruks- og matdepartementets haringsbrev, datert 06.07.2005 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Internettadresser ti1 aktuelle dokumenter: 
0rt.prop. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk - 
http://odin.dep.no/filarkiv/230299/OTP028000-TS.pdf 
Levende skog - http://www.levendeskocz.no/norsksko.htm 
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Utskrift av saken sendes til: 
Landbruks- og matdepartementet, PB. 8007, Dep, 0030 Oslo 
Rddmannen i As 

SAKSUTREDNING: 

Sammendrag: 
LMD har la@ fram forslag ti1 "Forskrift om berekraftig skogbruk", sorn er ment d virke fra 
01 .01.2006, samtidig sorn ny skogbrukslov tar ti1 d gjelde. Forskriften har kapitler om 
miljlahensyn (kap. 2), foryngelse etter hogst (kap. 3) og tiltak mot skader pd skog (kap. 4). 

Miljlahensynene skogeier pdlegges skal ikke vme strengere enn de sorn f~ lger  av sertifisering 
etter Levende Skog-standardene. Hensikten med bestemrnelsene er d signalisere 
myndighetenes minstekrav ti1 miljrahensyn, og d fungere sorn en sikring ovenfor de delene av 
norsk skogbruk sorn ikke er sertifisert om at disse kravene fralges. 

Skogeier skal smge for nladvendige tiltak for d sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre 5r 
etter hogst. 

Bestemrnelsene om tiltak mot skader pd skog er t i ln~rmet lik gjeldende regler i "Forskrift om 
tiltak mot insektskader m.v. pd skog" (LD 07.04.1997). 

I forskriftsforslagets 55 2-2 og 2-3 vises det konkret ti1 Levende Skog-prosjektet, der det ble 
utarbeidet standarder for berekraftig skogbruk for frivillig miljlasertifisering av skogbruket. 
Saksbehandler mener forskriften brar formuleres uten henvisning ti1 Levende Skog. 

Kornrnunene gis med forskriften nye arbeidsoppgaver, og myndighet ti1 d innfme 
arbeidskrevende saksbehandlingsrutiner for d fdge opp forskriftens besternrnelser. 
Kommunene md vzre bevisst hvilke ressursbehov dette kan medfme. 

Bakgrunn og vurdering: 
Ny skonbrukslov er vedtatt gjeldende fra 01.01.2006. Hh. loven og Stortingsbehandlingen 
fremmer Landbruks- og matdepartementet (LMD) forslag ti1 "Forskrift om berekraftia 
skoabruk" med bringsfkist O4.lO.2005. Forslaget ble sendt fi-a LMD ti1 hlaringsinstansene 
06.07.2005. Uttalelser sorn kornmer inn i llapet av oktober vil bli vurdert. 

Ifht. gjeldende skogbrukslov fra 1965 er den nye skogbruksloven kortere og ryddigere. 
Myndighet og ansvar blir i stor grad lagt ti1 kommunene. Kommunene gis b1.a. myndighet ti1 d 
innfsre meldeplikt for hogst og andre tiltak, ti1 8 piilegge skogeier opprettende tiltak dersom 
skogbrukstiltak har flart ti1 vesentlig skade for naturmiljset eller friluftslivet, og ti1 d pdlegge 
tvangsmulkt ved ulovlige forhold. Mange av paragrafene gir LMD anledning ti1 d gi nxrmere 
forskrifter. 

Forslag ti1 "Forskrift om berekraftig skogbruk" hjemles i 5 paragrafer i den nye 
skogbruksloven og en i matloven. Innholdet er tredelt; miljlahensyn, krav ti1 foryngelse og 
skoghygiene (tiltak mot insekt- og soppskader). 
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"Kapittel2 - Miljeomsyn" fastslir sorn hovedprinsipp at skogeier har ansvar for at det ved 
skogbrukstiltak skal tas "nradvendige omsyn ti1 biologisk mangfold, friluftsliv, landskap og 
kulturverdiar". 

Bestemmelsene minner mye om Levende Skog-standardene for et baxekraftig norsk skogbruk. 
Levende Skog var et prosjekt bestiiende av representanter fra skogeierorganisasjonene, 
treindustrien og naturvern-, miljravern- og friluftslivorganisasjoner. Prosjektet kom i 1998 fram 
ti1 standarder for et bzrekraftig og miljmennlig norsk skogbruk, sorn igjen har dannet 
grunnlaget for en frivillig "miljra-sertifisering" av skogbruksn~ringen. Arbeid med revidering 
av standardene er i gang. 

I Stortingets behandling av ny Skogbrukslov ble det gitt klare signaler om at bestemmelsene i 
en miljraforskrift ikke skulle kaste vrak pii arbeidet med Levende Skog-standardene, og ikke 
gjrare den frivillige sertifiseringen overflradig. Myndighetenes krav ti1 skogeierne skulle ikke 
vaere strengere e m  Levende Skog-standardene. 

Ikke overraskende mener skogeierorganisasjonene stort sett at det ikke er nradvendig med 
bestemmelser om miljrakrav i skogbruket i forskriftsform, mens naturvern- og 
miljraorganisasjonene mener forskriften ikke giir langt nok. Stortingsflertallet mente en 
miljraforskrift kan hngere som et sikkerhetsnett der det blir krevd et minimum av miljrahensyn 
ogsii fra skogeiere sorn ikke inngiir i sertifiseringen jfr. Levende Skog. 

Andre ledd i 5 2-2: "Hogst kan normalt berre skje i omriide der det er gjennomfrart 
miljraregistreringar, (. . .). Ved hogst i omriider slike registreringar enno ikkje er gjennomfrarte, 
skal dei frare-var-tiltaka sorn er nedfelte i Levende Skog sine standarder leggjast ti1 grunn". For 
meg er det uklart hva bestemmelsen betyr og er verdt. Hva er disse "frare-var-tiltaka"? I Follo- 
kornrnunene er miljraregistreringer i skog gjennomfrart, men en del skogeiere har ikke ransket ii 
delta ved registreringene. Vil de ikke ha lov ti1 ii hogge, eller kan de benytte frare-var- 
prinsippet i all evighet? 

Ogsii i neste paragraf, " 5  2-3 Miljsomsyn ved skogbrukstiltak", vises det ti1 Levende Skog 
(sitat): ". . . verdiane i viktige livsmiljra sorn er utvalde gjennom sertifisering etter Levende 
Skog blir tekne vare pi?'. I Follo-kommunene har Viken skogeierforening stiitt for "MiS- 
utvelgelsen" etter innspill fra skogeierne. Skogeiere sorn vil handle med Viken, mii behandle 
de utvalgte mkkelbiotopene slik Viken anbefaler. Skogeierne har ikke fiitt beskjed om ii gi 
innspill med tanke p i  at utvelgelsen skulle f"a fralger i lover og forskrifter. Det virker derfor 
ulogisk at Vikens utvelgelse skal fii fralger for offentlig skogforvaltning. Det virker ogsii 
ulogisk at det i lov- eller forskriftstekst vises ti1 standarder i en frivillig sertifiseringsordning, 
fordi standardene kan endres, og fordi det i en del tilfeller kan vzre vanskelig ii finne 
utdypende forklaring og begrunnelse for dem i Levende Skog-materialet. 

Dersom Levende Skog-standardene og arbeidene i tilknytning ti1 Levende Skog-prosjektet skal 
vaere grunnlag for forskriftsbestemmelsene, brar LMD gi konkrete henvisninger om hva sorn 
gjelder og hvor det finnes i det omfattende materialet sorn ble produsert i Levende Skog- 
prosj ektet. 

Dersom Levende Skog-standardene og arbeidene i tilknytning ti1 Levende Skog-prosjektet skal 
vzre grunnlag for forskriftsbestemrnelsene, bm LMD gi konkrete henvisninger om hva sorn 
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e materialet sorn ble produsert i Levende Skog- 
prosjektet. 

For avrig omhandler paragrafen besternrnelser om 
forbud mot kvist og hogstavfall i stier og lsyper 
utbedring av kjareskader 
livslapstrax 
hogstfsring 
kantsoner 
forbud mot nygrafting av myr og sumpskog 
krav om godkjenning ved skifte av treslag i edellsvskog 
krav om godkjenning ved skogreising og skifte av treslag pii areal over 100 dekar 
krav om godkjenning ved bruk av utenlandske treslag 

Bestemrnelsen om kantsoner ($2-3,6. ledd), ". . .. skal kantsona sin akologiske funksjon takast 
vare pi", kan gi grunn ti1 en ensidig og statisk tolkning. Kantsonene er forskjellige, og vil ved 
inngrep i mange tilfeller kunne gi andre, ofte minst like viktige akologiske funksjoner som den 
eksisterende. I Follo er det szrlig mye kantsoner mellom skog og dyrka mark. Disse vil i de 
fleste tilfeller vil va=re tjent rned skjatsel for ii fremme biide akologiske, landskapsmessige og 
jordbruksfaglige funksjoner. Intensjonen rned bestemmelsen er god, men formuleringen kan 
underbygge den handlingsvegring mange skogeiere har for ii gjare noe sorn helst i kantsonene. 

Kapittel3. Forynging etter hogst stiller krav ti1 skogeier om at nradvendige tiltak for ii sikre 
tilfredsstillende forynging skal vzre gjennomfart innen tre iir etter hogst. 

I Follokommunene har planting og oppfalging av foryngelsen pii omriider sorn er hogd avtatt 
kraftig de siste iirene. Sett i lys av skogbrukets langsiktige perspektiv, er det fornuftig at den 
sorn tar ut verdier fra skogen ogsii mii ssrge for at det i framtiden blir produsert verdier pii 
arealene. Skogen i Follo har en stor andel b y  bonitet og overveiende treslag er gran. NAr det 
hogges eller dames iipninger vil mye ulike vegetasjon konkurrere om ii etablere seg. Pii mindre 
flater kan gran ha muligheter i konkurransen, men sjelden pii stsrre flater, der bjark og andre 
lavtreslag ofte vil ha starre muligheter. Forskriftsforslaget omhandler etablering av foryngelse, 
ti1 "konkurransen mellom planter av anskja treslag gjer seg gjeldande", og stiller ikke krav ti1 
oppfslging etter etablert foryngelse. Videre stell etter etablert foryngelse, szerlig 
lravtreforyngelse, er en forutsetning for kvalitetsproduksjon. Forskriftsforslaget gir dermed 
bestemmelser bare for trim 1 for ii sikre produksjon av kvalitetsvirke. 

"§ 3-3 Tettleik og treslag" inneholder en tabell rned tilriidd plantetall og minste lovlige 
plantetall fordelt pii treslag og bonitet. For gran er minste lovlige plantetall for bonitet G26- 
20 150 planterldaa, G17-G14 100 planterldaa og 50 planterldaa pii G11-G6. Minste lovlige 
plantetall er vesentlig lavere e m  det plantetallet sorn i de fleste tilfeller skal ti1 for produksjon 
av kvalitetsvirke, og sorn vanligvis forstiis rned "tilfredsstillende tetthet". Det bar gii klart fram 
av forskriftsteksten ogleller arbeidene rned den at "minste lovlege plantetal" ikke alltid 
oppfyller kravet ti1 "tilfredsstillande forynging". 

Det giir fram av paragrafen at det i foryngelse av barskog skal sakes ii oppng en innblanding 
rned minst 10% l av t~ r .  Dette er bra for ii skape variasjon i skogen, biide av hensyn ti1 fauna og 
flora og av estetiske hensyn, og bsr ogsii gjelde den videre utvikling av feltene. 
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Kapittel4. Tiltak mot skader p i  skog inneholder omtrent de sarnme bestemmelsene som 
gjeldende skogbrukslov og forskrift om tiltak mot insektskader m.v. p i  skog. De viktigste 
tiltakene for ii forhindre insektsverming er ii fjerne dodt trevirke og skadd skog. Kommunen 
skal overviike skogen og farene for ulike skogskader, og kan pilegge skogeierne tiltak for ii 
hindre eller redusere fare for insekt- og soppskader. 5 4-4 Transport og behandling av virke gir 
konkrete bestemmelser om tider for transport av sornrnerhogd virke. 

Av Kapittel5. Avsluttende fmesegner gAr det fi-am at kommunen skal fore tilsyn med at 
bestemmelsene i forskriften blir fulgt. Sammen med ny skogbrukslov, der kommunene fAr 
flere oppgaver og mer myndighet enn de hadde for noen iir siden, vil forskriftsforslaget 
medfore nye arbeidsoppgaver i kommunene. Departementet antar at dette ikke vil vm-e av et 
betydelig omfang. 

I den nye skogbrukslovens 5 23 gis kornrnunene myndighet ti1 piilegge skogeier tvangsmulkt 
for ii sikre at bestemmelsene blir fulgt. Dette er et nytt virkemiddel i 
skogbrukslovsammenheng, og finnes ogsi i forskriftsforslaget tj 5-4,2.ledd. Muligheten for 
tvangsmulkt antas ii gi kommunene en storre tyngde som skogbruksmyndighet. 

Kommunene gis med den nye skogbruksloven og forskriftsforslaget myndighet ti1 innfore 
saksbehandlingsrutiner som kan medfore betydelig mer arbeid, for eksempel meldeplikt for 
hogst og andre skogbrukstiltak. NAr dette ev. skal vurderes i kornmunene, m i  det ses i 
sarnmenheng med de ressurser komrnunene setter av ti1 landbruksforvaltningen. 


